INSTRUKCJA OBSŁUGI

JAXON XTR CARP SENSITIVE
STABIL
AJ-SYB101X
AJ-SYB102X

SYGNALIZATOR
1. Sygnalizator należy wkręcić w trzpień podpórki lub statywu.
2. Ustawić wędzisko na sygnalizatorze tak, aby żyłka
przechodziła przez rolkę z czujnikiem.
3. Uruchomić sygnalizator przytrzymując przez kilka
sekund przycisk regulacji głośności (V).
4. Branie sygnalizowane jest dźwiękiem i miganiem diody,
pozwalając na identyfikację sygnalizatora, który został
aktywowany.
5. Aby wyłączyć sygnalizator należy przytrzymać przez
kilka sekund przycisk regulacji głośności (V).
Istnieje możliwość ustawienia czułości (S), tonu (T)
oraz głośności (V) - łącznie z całkowitym wyciszeniem.
Przytrzymując przez kilka sekund przycisk regulacji tonu
(T) można ustawić czas pamięci brania od 10 do 40
sekund. Dłuższe przytrzymanie przycisku regulacji czułości
(S) powoduje wyciszenie sygnalizatora na 30 sekund - po
upływie tego czasu sygnalizator powraca do pełnienia swoich
funkcji. Sygnalizator zasilany jest baterią alkaliczną
R9/6LR61 9V. Podczas montażu baterii należy zwrócić
uwagę na poprawne podłączenie biegunów (+/-).

CENTRALKA
Aby włączyć lub wyłączyć centralkę należy
przytrzymać przez kilka sekund przycisk ON/OFF.
Przyciskiem regulacji głośności (V) można całkowicie
wyciszyć centralkę lub przytrzymując go przez kilka sekund
uruchomić wibrację. Centralka nie posiada regulacji tonu jest on taki sam jak sygnalizatora,
który został
aktywowany. Urządzenie
obsługuje maksymalnie 4
sygnalizatory.
Centralka zasilana jest przez 3 baterie alkaliczne
AAA 1,5V. Podczas montażu baterii należy zwrócić uwagę
na poprawne podłączenie biegunów (+/-).

PROGRAMOWANIE CENTRALKI
1. Włączyć wszystkie sygnalizatory, które mają być
zaprogramowane.
2. Na wyłączonej centralce przez kilka sekund jednocześnie
przytrzymać przyciski regulacji głośności (V) oraz
ON/OFF, aż zapali się czerwona dioda.
3. Wprawić w ruch rolkę sygnalizatora, który ma zostać
przypisany do czerwonej diody, po czym centralka
zasygnalizuje połączenie i zapali się żółta dioda.
4. Tak jak w punkcie poprzednim, wprawić w ruch rolkę
sygnalizatora, który ma zostać przypisany do żółtej diody,
po czym centralka zasygnalizuje połączenie i zapali się
zielona dioda. Dalej postępujemy analogicznie.
5. Po przypisaniu 4 sygnalizatora do niebieskiej - ostatniej
diody, centralka automatycznie się wyłączy.
Jeżeli chcemy zakończyć proces programowania
wcześniej, programujemy mniej niż 4 sygnalizatory albo
chcemy wybrać inny kolor diody na centralce, wtedy
przyciskamy regulację głośności (V). Wciśnięcie tego
przycisku kiedy świeci się niebieska dioda powoduje
zakończenie procesu programowania i wyłączenie się
centralki.
Każdorazowe rozpoczęcie programowania anuluje
wcześniejsze powiązania.

UWAGI
1. Nie zanurzać urządzeń w wodzie.
2. Wszystkie naprawy muszą być dokonane w
autoryzowanym serwisie, nieuprawniona ingerencja w
urządzenie powoduje utratę gwarancji.
3. Czyścić za pomocą wilgotnej szmatki, nie używać mydła
ani innych płynów.
4. Jeżeli zestaw nie będzie używany przez dłuższy czas,
należy usunąć baterie.
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